


Totes les activitats es realitzaran en horari de 16:30 a 17:45 hores.

Les activitats es realitzaran amb un mínim de 8 alumnes, i un màxim per
grup de 12 alumnes. A excepció de l’activitat d’esports cooperatius, en la
que el màxim d’alumnes s’estableix en 16.

L’activitat de Teatre es realitzarà amb un màxim de 12 inscripcions

En el cas de grups més nombrosos es dividirà tenint present l’edat dels
alumnes inscrits.

El pagament de les activitats es realitzarà en funció del nombre total de
dies a la setmana a les que estiguin inscrits de manera fixe. Les quotes
s’abonaran en rebuts trimestrals.

ACTIVITATS extraescolars. 
CURS 19/20
Educació Infantil

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Dance Kids
(de P3 a 1r)

Play, sing, 
dance

(activitat en anglès)

Esports/Jocs 
cooperatius

Explorium

Teatre 
(Lazzigags)
De P3 a 4t



ACTIVITATS extraescolars. 
CURS 19/20
Educació Primària

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

Vòlei
(2n-3r)

Multiesport
(P5-1r)

Futbol
(2n-3r)*

Multiesport
(P5-1r)

Futbol*
(4t-5è)

Art & Colors
(activitat en anglès.

2 nivells)

(1r-4t)

Futbol*
(4t-5è)

Explorium
(1r-2n)

Dance Kids
(de P3 a 1r)

Futbol*
(6è-1rESO)

Teatre 
(Lazzigags)

De P3 a 4t

Urban Kids
(2n-5è)

Futbol
(2n-3r)*

Explorium
(3r-5è)

Futbol*
(6è-1rESO)



ACTIVITATS extraescolars. 
CURS 19/20

Quotes

INSCRIPCIÓ QUOTA/MES

1 dia/setmana 26,00€

2 dies/setmana 36,00€

A partir de 3 dies/setmana 46,00€

Teatre (Lazzigags)/Explorium 33,00€

*Futbol competició (1 dia) 29,00€

*Futbol competició (2 dies) 39,00€

(*) Inclou cost de la inscripció a la competició (assegurança, arbitratges,

coordinació tècnica...). No inclou cost desplaçaments, ni equipament esportiu.



L’objectiu d’aquest taller és que el grup de nens/es desvetllin la curiositat pe
l’aprenentatge de diferents esports. Que coneguin les diferents possibilitats i
què descobreixin l’ampli ventall esportiu que es pot practicar, a través
d’activitats i jocs cooperatius.

Les activitats cooperatives són aquelles que demanden als jugadors una forma
d’actuació orientada al grup, en la que cada participant col·labora amb els
demés per a la consecució d’un bé comú.

“La clau sobre els grans problemes del món és que hem de tractar-los d’una
manera col·lectiva. I com que no ens tornem col·lectivament més intel·ligents,
estem condemnats.” (Douglas Carl Engelbart)

A través d’aquesta activitat pretenem treballar valors a l’hora que es pretén
desenvolupar diferents habilitats i destreses en l’aprenentatge de tècniques
esportives, tot ampliant el repertori d’esports: voleibol, korfball, jocs i
dinàmiques grupals, equilibris ...

Les principals característiques dels jocs 
cooperatius son les següents:
• Tots els participants en lloc de competir 

aspiren a un fi comú: treballar junts.
• Tots guanyen si s’aconsegueix la finalitat 

i tots perden en cas contrari.
• Els jugadors competeixen contra els 

elements no humans del joc en lloc de 
competir entre ells.

• Els participants combinen les seues 
habilitats unint els seus esforços per a 
aconseguir la finalitat del joc.

• La no eliminació i l’èmfasi del plaer.

Objectius de l’activitat
• Participar a l’activitat per gaudir d’ella.
• Aprendre a respectar l’espai, el joc, als 

companys i el material.
• Parar atenció a l’hora d’explicar el joc; 

com es durà a terme i les seves normes, 
per poder realitzar-ho amb èxit.

ESPORTS/JOCS COOPERATIUS



Mitjançant el treball d’un Centre d’interès proposarem als infants diferents 
activitats on el joc en anglès sigui el protagonista.

Mitjans Educatius

La metodologia és fonamentalment lúdica, intentant fer qualsevol de les activitats
més atractiva i motivadora mitjançant el joc. Potenciant la familiarització dels
nens/es amb la llengua estrangera de forma lúdica associada amb el joc és
fonamental per al seu aprenentatge progressiu. És important que els infants no
només aprengui vocabulari sinó que el generalitzen a altres contexts.

Tenint en compte les característiques, desenvolupament i capacitats, treballarem
bàsicament amb listening i speaking.

• Durant el curs anirem desenvolupant totes i cada una de les destreses
per al bon aprenentatge de la llengua: listening, speaking, reading and
writing, però fonamentalment les dues primeres.

L’objectiu d’aquesta extraescolar no només
és l’aprenentatge de l’anglès sinó que
també cerca promoure la convivència, el
treball en equip i la integració.

L’infant és el protagonista del procés
d’aprenentatge
Anglès extraescolar està basat en
l’aprenentatge i reforç de l’anglès com a
tercera llengua. Metodologia activa i
comunicativa en la qual els participants
desenvolupen totes les destreses
necessàries per l’adquisició d’aquest
idioma.
• Pretenem que l’infant aprengui a

comunicar-se, primer entenent i
després parlant.

• Entenem la producció del llenguatge
respectant el ritme de cada infant.

• La metodologia és sempre
interactiva: especialment l’expressió
oral i la comprensió auditiva.

PLAY, SING, DANCE



Aquesta activitat te té com a únic objectiu la formació esportiva i humana dels
infants mitjançant la pràctica del futbol. Els valors intrínsecs que formen l’esperit
esportiu (esforç, afany de superació, fortalesa davant l’adversitat, esportivitat, …)
són plenament incorporats en aquesta filosofia general.

L’educació en valors, combinat amb la pràctica de l’esport, tenen una
importància cabdal en la filosofia de l’entitat. La qualitat esportiva dels equips és
important, però molt més ho és la bona imatge i el respecte que ofereixen els
seus jugadors l’entorn i l’activitat en si.

Objectius educatius

· La pràctica del futbol com eina d'educació 
esportiva, formació integral i aprenentatge 
pels infants participants. Es a dir, apropar el 
futbol als infants, i aplicar ho com vehicle 
educatiu, complementari de la seva 
formació. 

· Assolir la major participació possible dels 
infants a les activitats esportives esportiu. 
Mitjançant el qual, intentarem millorar la 
seva conducta social. 

· L’educació en valors: companyonia, tracte 
humà, confiança en si mateix, cohesió de 
grup a traves d’un esport com el futbol en la 
seva formació integral, al temps que 
gaudeixen de l’activitat que més els agrada. 

· Aprendre d’una manera lúdica i divertida 
les diferents tècniques relacionades amb 
l’esport que més els agrada. 

FUTBOL



L’objectiu d’aquesta activitat és que el grup de nens i nenes adquireixin diferents 
habilitats i destreses en l’aprenentatge de tècniques entorn al món de la dansa. 
Modern, fresc i amb molt de ritme farem que els infants perdin la vergonya, 
aprenguin a moure’s en l’espai coordinant moviments amb la resta del grup i 
vagin perfeccionant durant el curs els diferents moviments.

La voluntat d’aquesta activitat és que els infants que prenen part de la mateixa
adquireixin una responsabilitat i un compromís amb ells mateixos i cap a la resta
del grup, treballant valors com el sentiment de pertinença al grup (equip), el
companyerisme, i l’esperit de sacrifici ver el grup.

Objectius educatius

· Assolir la major participació possible dels 
infants a les activitats i coreografies de grup, 
mitjançant el qual, intentarem millorar la 
seva conducta social. 

· L’educació en valors: companyonia, tracte 
humà, confiança en si mateix, cohesió de 
grup a traves de la dansa en la seva formació 
integral, al temps que gaudeixen de 
l’activitat que més els agrada. 

· Aprendre d’una manera lúdica i divertida 
les diferents tècniques relacionades amb la 
Dansa Urbana. 

DANCE KIDS / URBAN KIDS



Les activitats de dibuix i pintura busquen promoure el desenvolupament de les
habilitats manuals i d’expressió plàstica dels nens i nenes. Per una banda, es
faciliten eines i exemples per ampliar coneixements i per un altre es treballa de
forma activa, a través de treballs pràctics proposats per la tallerista i els nens i
nenes.

Les activitats estaran marcades per metodologies flexibles que vinculin l’infant a
diverses eines plàstiques, amb l'objectiu de possibilitar al participant viure una
experiència de descobriment, d'exploració i d’expressió.

Amb aquesta activitat els nens/es aprendran diferents tècniques que els
aportarà e alguns valors que s'adeqüen a les necessitats que en el futur li seran
indispensables, tals com el gust per l’art, la capacitat d’expressió i improvisació,
la discriminació d’allò que està be i el que no, el treball en equip, ....
La inspiració l’obtindrem del nostre entorn proper i manipularem diferents
tècniques i materials, tant bidimensionals; emprant colors, ceres, retolador,
aquarel·la i acrílic de diferents maneres (amb pinzell, amb els dits, amb
esponja...) com tridimensionals; jugant amb fang, plastilina, teles, paper de seda
o creant a partir de materials reciclats.

Objectius educatius

•Desenvolupar l’esperit crític, lliure i creatiu.

•Desenvolupar la sensibilitat.

•Potenciar l’experimentació amb diversos
materials.

•Potenciar l’expressió personal i fomentar la
imaginació.

•Adequar els hàbits d’organització personal i
de grup.

ART & COLORS



La programació de Lazzigags està pensada per nivells educatius, seguint el
currículum d’educació infantil i primària publicat pel Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta manera treballem en
la línia pedagògica dels ensenyaments reglats.

Educació infantil

Ens centrem en l'explicació de contes i la seva posterior representació. Fem jocs
teatrals i també realitzem activitats plàstiques, danses i cançons. En definitiva, el
contingut esdevé el centre d'interès per donar-li SENTIT a tota la programació.

Educació primària

Treballem contes i a partir del cicle mitjà incorporem la tècnica
de clown, commedia dell'arte i els mites grecs. Es fan representacions per a
companys, mostra per a familiars i representació en un espai obert al barri que
fomenti la convivència ciutadana.

L’equip de professors/es de l’Espai Lazzigags està format per trenta
professionals, llicenciats en art dramàtic, magisteri, psicologia i pedagogia.
Organitzem reunions periòdicament per tal d’elaborar, revisar, actualitzar i
proposar nous recursos pedagògics, jocs i activitats per incloure-les en les
programacions teatrals i millorar-les any rere any.

www.lazzigags.cat

Objectius educatius

• Permet a la persona la implicació en el 
llenguatge emocional i corporal 
(kinesia).

• Provoca un aprenentatge més profund 
i significatiu.

• Promou una millor comprensió del 
material i dels textos.

• Estimula el llenguatge i el 
desenvolupament del vocabulari.

• Potencia el pensament crític i els 
processos cognitius perquè s’estimula 
la imaginació i el pensament creatiu.

• Ajuda a desenvolupar diferents 
habilitats: pensar, organitzar i 
sintetitzar la informació; interpretar 
les idees i crear-ne de noves.

• Fomenta una millor relació entre els 
docents i els estudiants. Els alumnes 
aconsegueixen graus més alts 
d’autonomia.

TEATRE (activitat dirigida per Lazzigags)



eXplorium pretén despertar l’interès pel coneixement de les disciplines STEM (la
ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques) entre els més joves, a
través de l’educació en el lleure, tot desenvolupant un pensament sistemàtic,
estructurat, lògic i formal, i aconseguint que se sentin partícips del seu
aprenentatge.

Les activitats estan plantejades com a reptes a resoldre a curt termini o com a
projectes a assolir de més llarga durada. Mantenint la motivació dels infants en
allò que fan, s’aconsegueix que tinguin ganes d’aprendre.

www.explorium.cat

Objectius educatius

• Treball en equip: En totes les sessions, 
les activitats es plantegen en petits 
grups per tal de fomentar el treball en 
equip, ja que entenem que 
l’aprenentatge és més significatiu quan 
hi ha interacció entre els companys.

• Treball amb diversitat de materials: 
Donem un gran valor a la diversitat de 
maneres de desenvolupar el 
pensament científic que tenen molts 
dels materials educatius i 
professionals en el món de les 
disciplines STEM. Per això, a les 
nostres activitats procurem mostrar 
als alumnes una gran varietat de 
materials per treballar els continguts 
desitjats.

EXPLORIUM (activitat dirigida per Explorium)



www.explorium.cat

Objectius educatius

• Treball en equip: En totes les sessions, 
les activitats es plantegen en petits 
grups per tal de fomentar el treball en 
equip, ja que entenem que 
l’aprenentatge és més significatiu quan 
hi ha interacció entre els companys.

• Treball amb diversitat de materials: 
Donem un gran valor a la diversitat de 
maneres de desenvolupar el 
pensament científic que tenen molts 
dels materials educatius i 
professionals en el món de les 
disciplines STEM. Per això, a les 
nostres activitats procurem mostrar 
als alumnes una gran varietat de 
materials per treballar els continguts 
desitjats.

EXPLORIUM (activitat dirigida per Explorium)


